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Jeszcze do niedawna zapytani o to, 
z czego słyną Tychy, bez namysłu 

odpowiedzielibyśmy zapewne,  
że z fabryki Fiata i piwa. Na tym 

jednak nie koniec. Miasto  
zyskuje kolejne symbole. 

TECHNO 
LOGICZNY
AQUAPARK

Tekst: Krzysztof  Maciejewski

ychy nie kojarzyły się dotąd z ochroną 
środowiska. To jednak się zmienia.  
Przybywa ekologicznych rozwiązań. 

W zeszłym roku otwarto tu innowacyjny 
aquapark – jedyny w Polsce, którego 
woda podgrzewana jest dzięki energii 
pochodzącej z biogazu wytwarzanego 
w... lokalnej oczyszczalni ścieków. Pomysł 
na tę inwestycję narodził się w momencie,  
gdy Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- 
-Ściekowej S.A. zastanawiało się nad wykorzy-
staniem potencjału energetycznego oczysz-
czalni ścieków. To raczej nietypowy problem 
nadmiaru w polskich warunkach – zazwyczaj 
tego typu instalacje są bardzo energochłon-
ne. Ale dzięki wcześniejszym nakładom 
oczyszczalnia stała się samowystarczalna, 
a nawet dysponowała sporą nadwyżką energii 
elektrycznej i cieplnej. 

T INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
W oczyszczalni powstała jedyna w Polsce instalacja uszla-
chetniania biogazu ściekiem oczyszczonym, wykonana na 
podstawie nowatorskiego projektu. Zastosowana technologia 
umożliwiła znaczną redukcję dwutlenku węgla z produkowa-
nego biogazu oraz zwiększenie zawartości metanu z 45 proc. do 
około 70 proc. Z lepszej jakości paliwa pozostaje mniej substan-
cji odpadowych. Słowem – czystszy i szlachetniejszy biogaz to 
mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska i większy zysk 
energetyczny, przez co cały proces jest bardziej wydajny i eko-
logiczny. Uszlachetniony biogaz wtłaczany jest do specjalnego 
rurociągu łączącego dziś oczyszczalnię z tyskim parkiem wod-
nym. Wspomniane nadwyżki są transportowane na odległość 
ponad sześciu kilometrów. Biogaz trafia do elektrociepłowni zlo-
kalizowanej  w sąsiedztwie obiektu, w której jest przetwarzany 
na energię elektryczną i ciepło. Zainstalowano tu kolejne dwa 
agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej 400 kW i cieplnej  
433 kW każdy oraz rezerwowe źródło ciepła w postaci kotła na 
biogaz o mocy 1100 kW. zd
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POCZĄTKI, CZYLI ENERGETYCZNE DYLEMATY 
Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., 
wspomina, że pierwsze decyzje w sprawie inwestycji zapadły już w 2010 roku. 
Ogłoszono konkurs na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, a w 2012 wybrano 
koncepcję architektoniczną. Pierwotne analizy pokazywały, że najwyższe obciążenia 
finansowe ponoszone przez wszystkie parki wodne to opłaty za energię i koszty osobo-
we. Receptą na pierwsze stał się biogaz, a na drugie struktura organizacyjna. Park 
wodny nie jest samodzielną spółką, ale tzw. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa 
RCGW – tym samym odpada wiele kosztów administracyjnych. Nawet obsługa tech-
niczna obu obiektów to jeden zespół ludzi, co również pozwala na sporą oszczędność. 
A biogazu jest tyle, że zarówno oczyszczalnia, jak i cały kompleks basenów mają wła-
sny prąd i ogrzewanie, a oprócz tego spółka dysponuje nadwyżkami, które sprzedaje 
do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej.

OBLIGACJE ZAMIAST DOTACJI  
Inwestycja budowy aquaparku i rozbudowy  
oczyszczalni była potężna. Połowę kosztów  
pokryło z własnego budżetu Regionalne Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej, reszta pochodziła 
z wyemitowanych 10-letnich obligacji. Kompleks 
powstał bez unijnych dotacji. Paradoksalnie, RCGW 
było wyróżnione za eko-zarządzanie także przez… 
Komisję Europejską! Ekologiczne instalacje tyskich 
obiektów wzbudziły spore zainteresowanie gości 
szczytu klimatycznego ONZ (COP24), który odbywał 
się kilka miesięcy temu w Katowicach. Eksperci 
i dziennikarze, m.in. z Niemiec, Holandii, Chin, 
Francji, Japonii i Tanzanii byli pod wrażeniem sto-
sowanych przez inwestora nowatorskich rozwiązań 
dotyczących zarówno gospodarki wodno-ściekowej, 
jak i wytwarzania energii z biogazu.

300 tys. 
gości

120 tys. 
gości

W 2018 roku – prawie

Podczas ostatnich 
wakacji – ponad

” Jedyna w Europie oczyszczalnia ścieków, która jest w 100 proc. samowystarczalna  
energetycznie, zasila potężny park wodny i jeszcze sprzedaje nadwyżki energii.

” Nominacja do European Business 
Award for the Environment (EBAE).

”
Spółka RCGW S.A. jest  
laureatem wielu nagród  
krajowych i zagranicznych,  
w tym nagrody EMAS 
Awards otrzymanej w 2015 
roku, nazywanej Oskarem 
w zakresie ekologii  
i przyznawanej przez  
Komisję Europejską.  
Jest to do tej pory jedyny 
laureat z Polski w historii  
przyznawania tych nagród.


